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Arbete pågår för giftfria förskolor i Uppsala kommun 

 
I Uppsala kommuns förskolor har arbete påbörjats för giftfri miljö, som förväntas ge positiva 

effekter för barnen. Arbetet är obligatoriskt för de kommunala förskolorna, för fristående 

förskolor är det frivilligt, men förhoppningen är att alla deltar. Fråga gärna personalen på 

förskolan hur långt de har hunnit i arbetet med att skapa giftfria förskolor. Beslutet om giftfria 

förskolor är grundat på utredningen ”Giftfria förskolor i Uppsala kommun – förslag till mål 

och åtgärder”. (BUN-2014-0873 och MHN-2014-2997) 

Det är främst giftiga kemikalier, hormonstörande och allergiframkallande ämnen som ska tas 

bort från förskolorna. Barn är extra utsatta eftersom deras kroppar inte är färdigutvecklade. De 

befinner sig dessutom nära golvet (damm), smakar på mycket (inte bara mat) och andas och 

äter mer i förhållande till sin kroppsvikt än vad vuxna gör. 

 

Inventering och utrensning 
Arbetet har startat med en inventering för att kartlägga förekomsten av kemikalier i vardagen 

och samtidigt ska utrensning av olämpligt material ha påbörjats. Det gäller leksaker, material 

för skapande, föremål som inte är leksaker men används i barnens lek (t.ex. gammal 

elektronik, byggmaterial, väskor, skor) men också inventarier och textilier. 

Livsmedel/mat och köksredskap synas också, liksom produkter för hygien och rengöring. 

Utsorteringen kommer att ske successivt, det är bra att börja med det som är enklast att 

identifiera och inte så kostsamt att byta ut. Vid nyinköp ska krav ställas för att få bästa 

möjliga kvalitet. 

För inventeringen har använts en checklista från Naturskyddsföreningen som är framtagen 

utifrån projektet Operation giftfri förskola som startade 2013.   

 

Utbildning 
För att öka kunskapen inom området har en föreläsningsserie tagits fram, en första omgång 

genomfördes under september- oktober 2015. Målgrupp har i första hand varit förskolechef 

eller annan ansvarig och miljöombud på förskolan. Tanken är att de sedan ska förmedla 

information till alla medarbetare och till barnens föräldrar/vårdnadshavare. 

Alla förskolor fick inte plats i höstas, därför ska utbildningen erbjudas vid flera tillfällen 

under 2016 för att flera medarbetare på förskolorna ska få möjlighet att delta. 
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Vill du veta mera? 
Läs på Naturskyddsföreningens hemsida  

http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/miljogifter/giftfri-forskola  

Där finns bland annat rapport med Åtgärdsförslag för föräldrar och förskolor.              

 

Håll Sverige Rent www.hsr.se  har i samarbete med Kemikalieinspektionen www.kemi.se 

nyligen publicerat ett material för kemikaliesmarta förskolor.  

 

Upphandlingsmyndigheten har kriterier för upphandling för giftfri förskola och 

webbutbildning både för pedagoger och upphandlare. 

 

Kemikaliecentrum i Stockholm har tagit fram en Vägledning för kemikaliesmart förskola och 

ska under hösten göra en webbutbildning för pedagoger. 

 

www.varautanfara.se är en lättanvänd mobil webbapplikation med guide till giftfriare vardag, 

som tagits fram av anställda på Stockholms universitet och Kungliga tekniska högskolan.  

 

Det finns också många bloggar där engagerade föräldrar delar med sig av sina erfarenheter 

och lärdomar. Sök på Giftfri barnmiljö. 

 

 

 

Frågor om giftfri förskola besvaras av 

 
Annalena Ståhl miljösamordnare, kommunledningskontoret/Ekologisk hållbarhet,  

e-post annalena.stahl@uppsala.se  

 

För kommunala förskolor Marianne Ryding utvecklingsledare, 

Utbildningsförvaltningen/Förskola, e-post marianne.ryding@uppsala.se  
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